
Dziennik Ustaw Nr 2 

§ 3. 1. Podatek drogowy wynosi rocznie: 
1) od motorowerów 
2) od motocykli z silnikiem o pojemności 

skokowej: 
a) do 50 cm3 włącznie 
b) powyżej 50 cm3 do 350 cm3 

c) powyżej 350 cm3 

3) od samochodów osobowych z silnikiem 
o pojemności skokowej: 
a) do 900 cm3 włącznie 
b) powyżej 900 cm3 do 1 .300 cm3 

włącznie 
c) powyżej 1.300 cm 3 do 1.500 cm 3 

włączn ie oraz samochodów marki 
"Polonez" z silnikiem o pojemności 
1.600 cm 3 

d) powyżej 1.500 cm3 do 1.800 cm3 

włącznie 

e) powyżej 1.800 cm 3
, z wyjątkiem sa

mochodów marki " Warszawa" 
f) od samochodów marki "Warszawa" 

4) od samochodów osobowych: 
a) z silnikiem nie charakteryzującym się 

pojemnością skokową 
b) z napędem elektrycznym 

5) od autobusów oraz samochodów cię
żarowych przystosowanych do prze
wozu osób o liczbie miejsc do siedze
nia łącznie z miejscem kierowcy: 
a) rio 15 miejsc 
b) powyżej 15 miejsc do 30 miejsc 
c) powyżej 30 miejsc 

6) od samochodów ciężarowo-osobowych 
o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) do 2 t włącznie 
b) powyżej 2 t 

7) od samochodów ciężarowych i ciągni
ków siodłowych o ładowności samo
chodu lub nacisku na siodło ciągnika: 
a) do 0,5 t włącznie 
b) powyżej 0,5 t do 1 t włącznie 
c) powyżej 1 t do 2 t włącznie 
d) powyżej 2 t do 4 t włącznie 
e) powyżej 4 t do 6 t włącznie 
f) powyżej 6 t do 8 t włącznie 
g) powyżej 8 t do 10 t włącznie 
h) powyżej 10 t 

8) od samochodów specjalnych 
9) od ciągników balastowych 

10) od ciągników rolniczych: 
a) kołowych i gąsienicowych oraz in

nych z silnikiem o pojemności sko
kowej do 2.000 cm3 

b) pozostałych, nie wymienionych pod 
lit. a) 

11) od przyczep i naczep: 
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5.500 zł , 

10.000 zł. 
12.000 zł, 
15.000 zł, 

18.500 zł, 

38.500 zł, 

49.500 zł, 

154.000 zł, 

264.000 zł , 
61 .500 zł , 

123.000 zł. 
26.500 zł, 

112.000 zł. 
224.500 zł, 
411.500 zł, 

33.000 zł, 
59.500 zł, 

33.000 zł, 
59.500 zł, 

112.000 zł. 
149.500 zł. 
224.500 zł, 
262.000 zł, 
374.000 zł, 
440.000 zł , 

112.000 zł. 
374.000 zł, 

27.500 zł, 

75.000 zł, 

a) kempingowych 
b) o ładowności do 0,5 t włącznie 
c) o ładowności powyżej · 0,5 t do 5 t 

włącznie 
d) o ładowności powyżej 5 t do 20 

włącznie 
e) o ładowności powyżej 20 t 
f) pozostałych 

12) od łodzi motorowych oraz jachtów z silni
kiem o pojemności skokowej : 
a) powyżej 200 cm3 do 2.000 cm3 

b) powyżej 2.000 cm3 

13) od promów i łodzi służących do zarobko

15.500 zł. 
16.500 zł , 

44.000 zł , 

66.000 zł, 
110.000 zł, 

88.000 zł , 

37.500 zł, 
55.000 zł, 

wego przewozu towarów i osób 18.500 zł . 

2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku 
podatkowego, stawki podatku określone w ust. 1 ulegają 
obn iżen i u proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie 
istniał obowiązek podatkowy. 

§ 4. 1. Podatek drogowy jest płatny w dwóch równych 
ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września 
każdego roku . 

2. Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku drogowym 
powstał: 

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku 
podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch 
równych ratach w terminie: 
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podat

kowego - I rata, 
b) do dnia 15 września roku podatkowego - II rata, 

2) po dniu 1 wrześn i a, podatek jest płatny jednorazowo 
w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podat
kowego. 

§ 5. Za pobór podatku drogowego urzędowi pocztowo
-telekomunikacyjnemu przysługuje wynagrodzenie w wyso
kości 3,5% pobranych kwot. 

§ 6. Za pobór podatku od posiadania psów inkasentowi 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowa
nego podatku . 

§ 7. 1. Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. 
o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych 
(Dz. U. Nr 35, poz. 192) traci moc rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie wykonania 
przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz 
poboru świadczeń pieniężnych dotyczących nieruchomości 
w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (Dz. U. Nr 44, 
poz. 215 i Nr 52, poz. 274 oraz z 1986 r. Nr 48, poz. 243). 

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
30 lipca 1985 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz 
terminów płatności łącznego zobowiązania pieniężnego (Dz. 
U. Nr 44, poz. 216) . 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 
1990 . 

Minister Finansów: w z. M. Dąbrowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 8 stycznia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 9 dekretu z dnia 
28 października 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym (Dz. U. 
Nr 66, poz. 414, z 1950 r. Nr 20, poz. 170 i Nr 36, 

poz. 333 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 192), art. 118 ustawy 
z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. 

.. 
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Nr 52, poz. 268 i 270, z 1986 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1989 r. 
Nr 35, poz. 190 i 192), art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 
1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 
i Nr 25, poz. 187, z 1983 r. Nr 5, poz. 33 i z 1986 r. Nr 42, 
poz. 202), art. 11 dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubez
pieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni pro
dukcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin 
(Dz. U. z 1983 r. Nr 27, poz. 135 i z 1989 r. Nr 35, poz. 190), 
art. 12 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu 
społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek 
gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej 
lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1983 r. Nr 31, poz. 146 oraz 
z 1989 r. Nr 32, poz. 169 i Nr 35, poz. 190) i art. 8 ust. 2 ustawy 
z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób 
prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz. U. 
z 1989 r. Nr 46, poz. 250) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjal
i1ej z dnia i O kwietnia 1989 r. w spiawie zasiłków rodzii1nych 
i pielęgnacyjnych (Dz. U. Nr 23, poz. 125) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) w § 6: 

a) w ust. 1: 
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) przebywające w domu pomocy społecznej, 
w domu dziecka lub w innej placówce opie
kuńczo-wychowawczej, zapewniających cał
kowitą opiekę nad dzieckiem, jeżeli pracow
nik nie ponosi choćby w części kosztów 
utrzymania dziecka", 

- pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
,A) osiągające dochody w kwocie wyższej od 

najniższej emerytury," 
- pkt 6 skreśla się: 

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1) w razie osiągania przez dziecko wynagrodzenia za 

pracę podjętą na okres ferii letnich i zimowych"; 
2) w § 8 w ust. 1 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
• ,,3) osiągającego dochody w kwocie wyższej od 

najniższej emerytury", 
b) pkt 4 skreśla się; 

3) § 10 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 10. 1. Zasiłek rodzinny na każdą uprawnioną osobę 
przysługuje w wysokości 60.000 zł mies ięcz
nie, z zastrzeżeniem § 11 . 

2. Począwszy od trzeciego miesiąca kalendarzo
wego każdego kwartału zasiłek rodzinny, z za
strzeżeniem § 11, przysługuje na każdą upraw-
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nioną osobę w wysokości nie niższej niż 8% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w kwartale poprzedzającym , ustalonego na 
podstawie przepisów określających wyso
kość przeciętnego wynagrodzenia w gospo
darce uspołecznionej. Stawkę zasiłku rodzin
nego przypadającą do wypłaty zaokrągla się 
do pełnego tysiąca w górę . "; 

4) w § 11 wyrazy "pełnych stu złotych" zastępuje się 
wyrazami "pełnego tysiąca"; 

5) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Na dziecko wymagające ze względu na stan zdrowia 

zwiększonego spożycia mięsa przysługujący zasiłek 
rodzinny zwiększa się o dodatkową kwotę w wyso
kości 50% zasiłku rodzinnego."; 

6) w § 32: 
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,A) emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne wraz 
ze wszystkimi wzrostami i dodatkami, z wyjątkiem 
dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych", 

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
,,8) zasiłki z Państwowego Funduszu Aktywizacji 

Zawodowej oraz z Funduszu Pracy", 
c) dodaje się pkt 10 w brzmieniu : 

,,10) dochód z tytułu pracy w rolnictwie nie uspołe
cznionym, ustalony w trybie art. 18 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. Nr 52, poz. 268, z 1986 r. Nr 46, poz. 
225, z 1988 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1989 r. Nr 7, 
poz. 45, Nr 10, poz. 53, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, 
poz. 443)." 

§ 2. Kwoty zasiłków rodzinnych ustalone w niniejszym 
rozporządzeniu obejmują dodatki z tytułu wzrostu cen, okreś
lone w uchwale nr 111 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. 
w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnoś
ciowych do świadczeń emerytalno-rentowych i innych pienięż
nych świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Monitor Polski 
Nr 24, poz. 187, Nr 30, poz. 230 i Nr 35, poz. 273), z tym że 
zasiłki rodzinne za styczeń 1990 r. wypłaca się niezależnie od 
wypłaconych za ten miesiąc dodatków z tytułu wzrostu cen. 

§ 3. Dodatki rodzinne do emerytur i rent w wysokości 
określonej w niniejszym rozporządzeniu wypłaca się po
czynając od dnia 1 marca 1990 r., z wyrównaniem za okres od 
dnia 1 styczn ia 1990 r. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1990 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: J. Kuroń 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 19 grudnia 1989 r. 

w sprawie prowadzenia ksiąg i przechowywania aktów notarialnych w państwowych biurach notarialnych. 

Na podstavyie art. 77 oraz w związku z art. 9 ustawy 
z dnia 24 maja 1989 r. - Prawo o notariac ie (Dz. U. Nr 33, 
poz. 176) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Państwowe biura notarialne prowadzą według 
ustalonych wzorów następujące księgi notarialne: 
1) repertorium A 
2) repertorium P, 
3) repertorium Ns, 

4) księgę depozytową, 

5) dzienn ik przesyłanych dokumentów, 
6) dziennik korespondencyjny, 
7) skorowidze alfabetyczno-numerowe. 

2. Liczbę kart w księgach wymienionych w ust. 1 pkt 1, 
2, 3 i 4 poświadcza na ostatniej stronie księgi dyrektor 
państwowego biura notarialnego lub kierownik oddziału 
tego biura. 




